
O.06.04.03.C Realização

Superfície dos habitats apoiados 

para atingirem um melhor estado 

de conservação

Sim Hectares 200.000

Superfície criada ou recuperada com vista à melhoria do estado de 

conservação de espécies e habitats ameaçados. As operações a apoiar 

podem não estar integradas em áreas da Rede Natura 2000 e devem 

ser capazes de melhorar o estado de conservação de espécies, habitats 

ou a biodiversidade e a provisão de serviços ambientais dos 

ecosistemas.

As áreas a apoiar deverão ser georeferenciadas, prevenindo a 

sobrecontagem dessas áreas em caso de apoio em mais que uma 

operação.

Sistema de informação dos FEEI 

- Trianual

SIPOSEUR - Recolha direta em 

sede de candidatura / Relatório 

Anual / Relatório Final

R.06.04.02.P Resultado

Grau de concretização de Planos de 

Ordenamento, de Gestão ou de 

Ação

Sim %  

Grau de concretização das medidas/ações previstas em cada Plano de 

Ordenamento, de Gestão ou de Ação em resultado das operações 

apoiadas. Deve traduzir a relação entre as medidas/ações 

concretizadas por via do apoio face ao conjunto de medidas/ações 

previstas no Plano, considerando também o peso relativo dessas 

medidas/ações e a sua relação com os objetivos do Plano. Devem ser 

evidenciada e fundamentadas, em sede de candidatura, as 

medidas/ações considerada e a métrica utilizada para o cálculo do grau 

de concetização esperado em resultados da intervenção apoiada.

SIPOSEUR - Recolha direta em 

sede de candidatura / Relatório 

Anual / Relatório Final

R.06.04.05.P Resultado

População/n.º de indivíduos 

(espécies) ou área de habitat 

natural que beneficia ou é 

recuperada para melhorar o seu 

estado de conservação.

Sim %

N.º de efetivos sobre os quais incidem as ações de recuperação e 

proteção face ao total de efetivos da espécie com estado de 

conservação desfavorável.

Área de habitat sobre os quais incidem as ações de recuperação e 

proteção face à área total do habitat com estatuto de conservação 

desfavorável.

SIPOSEUR - Recolha direta em 

sede de candidatura / Relatório 

Anual / Relatório Final
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 Contratualização de 

resultados e de 

realização

unidade meta


